Obec Bříza
Bříza 110
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263419

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,
konaného dne 25. 1. 2016
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 18:52 hodin
přítomni: ing. Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková
omluveni: Šindelářová
neomluveni:
počet přítomných občanů: 6
 Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno
 Zasedání zastupitelstva obce řízeno starostkou paní Jitkou Procházkovou
 Zasedání zastupitelstva obce je usnášení schopné  přítomna nadpoloviční
většina zastupitelů
Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva obce Bříza a přivítala zde
přítomné občany.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Starostka jmenovala zapisovatelem dnešního zasedání p. Huju a za ověřovatele zápisu
navrhla p. Černostu a p. Galu. Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání:
Starostka vyzvala přítomné, zdali má někdo námitky k minulému zápisu?
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Program jednání:
Starostka seznámila přítomné s programem jednání, který byl v souladu s pozvánkou na
zasedání zastupitelstva, zveřejněného na úřední desce.
1. Dohoda o spolupráci - Bioodpad
2. Žádost o pronájem KD
3. Žádost o pokácení stromů
4. a) Rozpočtové opatření č. 5/2015
b) Rozpočtové opatření č. 1/2016
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 a č. 2/2016
6. Nájemní smlouvy na obecní pozemky

7. Žádost MŠ o povolení převodu peněz z rezervního fondu
8. Diskuze
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání
1. Dohoda o spolupráci - Bioodpad
Starostka předložila návrh Dohody o spolupráci při zpracování biokomunálního odpadu v
obci. Cílem této dohody je zkvalitnění nakládání s odpady, především z biologicky
rozložitelnými prvky, jejichž původcem je naše obec.
Dohoda bude uzavřena s panem Jiřím Jarošíkem, který bude bioodpad v obci pravidelně
likvidovat.
Starostka předložila zastupitelům „dohodu o spolupráci“ k náhledu a poté je vyzvala
k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podepsání Dohody o spolupráci s
panem Jarošíkem
2. Žádost o pronájem KD
Starostka informovala přítomné, že jsme obdrželi žádosti o pronájem KD a to:
a) Žádost paní Kuntové na 2. července 2016
b) Žádost Betully alby na 5. března 2016 za účelem Maškarní zábavy a na den
8. května na pořádání oslavy Dne matek
c) Žádost manželů Slavíkových na den 21. května 2016
d) Projednání možnosti zapůjčení KD za účelem hraní stolního tenisu. Skupina mužů
má zájem chodit v týdnu trénovat do KD. Klíče od KD budou vždy k vyzvednutí u
paní starostky. Po předchozí domluvě, budou klíče k zapůjčení a poté vráceny zpět.
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pronájem KD a povoluje hraní stolního tenisu
3. Žádost o pokácení stromů
Starostka oznámila, že jsme obdrželi žádost od pana Pulgreta o povolení kácení dřevin.
Konkrétně se jedná o vzrostlý smrk, který je na hranici pozemků, v těsné blízkosti jeho
nemovitosti a kořeny narušují zdivo stavby.
Starostka vyzvala zastupitele k vyjádření se k této žádosti.
Po ukončení diskuze bylo domluveno, že bude provedeno místní šetření za účelem
zjištění vlastníka pozemku, na kterém se daný strom (smrk) nachází.
Zastupitelé budou seznámeni s výsledkem místního šetření na následujícím zasedání
zastupitelstva obce Bříza.

Na následujícím zasedání zastupitelstva bude tedy tento bod jednání opětovně řešen a
rozhodnuto, zdali bude vyhověno žádosti o pokácení či nikoli.
Dále starostka informovala, že bude pokáceno 10 ks akátů v Borečku. V Borečku bylo
provedeno místní šetření s panem Srbou a konstatováno, že výše uvedené stromy jsou ve
špatném stavu, kde z důvodu bezpečnosti bude nutné kácení.
4. Rozpočtové opatření
a) Starostka předložila k náhledu rozpočtové opatření č. 5/2015 a požádala zastupitelstvo
o dodatečné schválení. Schválení je nutné z důvodu, že dotace nebyla proplacena v roce
2015, protože fond byl uzavřen (vánoční svátky) ještě před dokončením akce. O této
skutečnosti starostka zastupitele informovala na minulém zasedání zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že veškeré faktury musely být uhrazené do konce roku 2015, bylo
nezbytné tyto prostředky zafinancovat z vlastních zdrojů. Tato položka nebyla v rozpočtu,
a proto musí být provedeno rozpočtové opatření č. 5/2015.
b) Starostka taktéž předložila rozpočtové opatření č. 1/2016 a požádala zastupitelstvo o
schválení. Jedná se o položku v částce 786 000 Kč na příjmu za dotaci zahrada MŠ.
Finance budou uloženy na bankovním účtu.
Poté vyzvala starostka zastupitele k hlasování o rozpočtovém opatření č. 5/2015
a č. 1/2016.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 a č. 1/2016



Příloha č. 1
Příloha č. 2

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 a č. 2/2016
Starostka předložila zastupitelům novou OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Tato vyhláška zároveň zrušuje OZV č. 1/2012 ze dne 15. 10. 2012.
Druhá OZV č. 2/2016 se týká místního poplatku ze psů. V této vyhlášce je upravena výše
poplatku na jednotnou částku 90 Kč tak, jak bylo schváleno na minulém zasedání
zastupitelstva.
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o OZV č. 1/2016 a č. 2/2016.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.1/2016 a OZV č. 2/2016



Příloha č. 3
Příloha č. 4

6. Nájemní smlouvy na obecní pozemky
Starostka informovala zastupitele, že při provádění inventur pozemků a při digitalizaci bylo
zjištěno, že obec nemá dlouhodobě uzavřeny nájemní smlouvy na obecní pozemky.

Abychom tuto situaci napravili a obec nepřicházela o příjmy z nájmů, je nezbytné uzavřít
nájemní smlouvy. Tyto smlouvy budou připraveny v co nejkratším termínu a bude
zahájeno jednání s občany, kteří tyto pozemky užívají.
Starostka dále informovala, že v současné době je uzavřena pouze jedna konkrétní
nájemní smlouva.
Po diskuzi bylo rozhodnuto, že tento bod jednání bude přesunut na následující zasedání
zastupitelstva, z důvodu zjištění jednotkových cen za nájem či prodej obecních pozemků.
7. Žádost MŠ Zvoneček o povolení převodu peněz z rezervního fondu
Paní ředitelka si podala písemnou žádost o souhlas s převodem peněz z rezervního
fondu. Konkrétně se jedná o částku 25.995,80 Kč, kde tyto peníze budou použity na
provozní účely MŠ.
Žádost byla podána z toho důvodu, že MŠ má schváleny peníze na provoz v celkové
částce 300.000 Kč. V loňském roce bylo, ale převedeno pouze 240.000 Kč. Účetní MŠ
však vyčíslila během svátků, že právě částka 25.995,80 Kč je potřebná na provoz. Takže
ve skutečnosti MŠ Zvoneček ani celou částku nevyčerpala.
Z tohoto důvodu starostka požádala zastupitele o odsouhlasení, aby mohlo být vše
správně zaúčtováno.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje přesun peněz z rezervního fondu MŠ v celkové
výši 25.995,80 Kč
8. Diskuze
Starostka oznámila přítomným, že:
 Proběhla kolaudace III. etapy chodníků
 V měsíci květnu proběhne očkování psů proti vzteklině jako každý rok
 Jak už bylo projednáváno na dnešním zasedání zastupitelstva, bude Maškarní
karneval pro děti a dospělé
 Vítání občánků (10. dubna 2016)
 Zápis do MŠ proběhne 25. února 2016
 Budou zajištěny služby kominíka pro letošní rok
 Od 25. ledna máme nového zaměstnance VPP
 Další novinka je, že po jednání s Drážním úřadem je finálně schválena změna
názvu vlakové zastávky na „Bříza obec“. Platnost od vydání nových jízdních řádů!
 Dále obecní úřad obdržel stížnost od občanky Břízy, která si stěžuje na nepořádek
a hluk při odpalování rachejtlí k příležitosti ukončení kalendářního roku (Silvestr).
Stížnost jsme s dotyčnou osobou projednali a doporučujeme oběma stranám se
dohodnout na rozumném kompromisu.
Starostka poté vyzvala přítomné, zdali by chtěl ještě někdo doplnit dnešní zasedání
zastupitelstva.
O slovo se přihlásil pan Huja, který informoval přítomné občany o nákladech vynaložených
na realizaci dětského hřiště při MŠ Zvoneček.
Konkrétně:
 celkově uznatelné náklady na akci činily 915 356 Kč
 z toho byl příspěvek z fondu EU 778 052 Kč (85%)

 příspěvek státního rozpočtu ČR 45 768 Kč (5%)
 příspěvek obce Bříza 91 536 Kč (10%)
Do rozpravy se poté již nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem
přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:52 hodin.

podpis starostky

zápis vyhotoven dne: 1. 2. 2016
ověření zápisu dne: 2. 2. 2016

ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 3. 2. 2016
vyvěšeno na elektronické desce obce: 3. 2. 2016
sejmuto dne: 22. 2. 2016

podpis zapisovatele

